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FiskeRlBEtragtn inger I 994

Nr, Deadline
3 Dette blad
4 L nov.

Vi kan stadig bruge en masse hisloricr.
tegnirger og debatindlæg m.m. Ilvis du
vil værc mcd til at gøre bladet alsidigt. så
kom med dine meninger.

Se|ld irdlæget eoter som håudskrcvei,
maskiDskr€vet, eller på diskcltc i ascii-
format, \\/P-format eller andct EDB
tekslformat. Skiv avll og adrcssc på
disketton så vi kar rctumerc dc . Sclri
dioe indlæg lil Holger Sørensen, adn:sen
stå. på omslaget.
flvis du scndcr billcder (papirbillcdcr)
som du hclst vil have retur. så gør
opmærksom på dette, og skriv navn og
adrcsse på rammen af dias eller på
bagsidcn af papirbilleder.

Blddudvalgel

Fra formanden
SæsoDcn cr så småt vcd at gå på hcld, og
forhåbeDtlig vil der ligge endru mange
gGle oplevelser tilbage til os, ioden vi
pakkcr greict væk for i år luange vil så
nok slappe afct par måneder og måske
s]slc lidt rncdfiskegrejet. så det er klatt
til s&soflen stadcr igen. Ik]ie alle i il i dcl
komme,lde vintcr ligge på dell ladc sidc.
Folan os ligg€r den å,1ige generaltbr-
såmlirg, og ud fra den vil der alter i år

blivc pålagt bestyrelsen nye tiltåg, for-
slag og arbcjdsopgaver, som der hclt
sikkert vil fremkomme på gcneralfor-
såmli[ger. \{cn udvalgene i Ribe
Sportsfiskerforenings bcstyrelse er alle
godt besåtte af folk, der er iddstillct på at
gørc cn indsats for foreningeo.
Lrkefondcn slår også forån store opga-
ver, fakisk starter dercs arbejdssæson,
når du stopper tiskeriet for i år. Fønt skal
dcr el-fiskes, som rcgcl i det mcstc af
november. Dercftcr går arbejdet med al
stryge fiskene igång,uanset vcjrct. Vir-
lerell går derefter mcd at tilse yngclel,
som slultclig skal udsætles.
Juniorledene er i fuld ga|lg med de urg€
h!€r ugedag, og udovcr tilvirk0ing al
liskefrej m-m. planlæggas dcu kom-
mcudc sæsons hrre og måsk€ udvæksling
med j uniorafdclingcr lra andrc foreDin-
gcr
V irtcl halvåret er også mødenes tid; L)er
cr forma dsmøde i Ribe Amtskleds.
bcsttrclscsmødcr i Ribe Amlskeds, der
cr mødcr i Samarbejdsudvalget lor ldbe
Åsystem, formandsmøde, beslyrclses'
mødc og generalforsamliDg i Gelsås-
ammclslut|riogcn
Fiskeriopstnskoordinatoren skal geti-
nemgå alle skemaer ovcr ordirtærc samt
koordinerede fiskeriopsyn dct cr forcta-
get. Dett€ mat€riale skål se dcs til
Fiskeriinsp€koratet i Esbjerg. Alt i alter
der opgaver nok, men vi påtager os den
gerne.

Udsendes



Generalforsåmlingen 1994
I lighed rncd tidligere år, er gcncral-
lbrsamlingsdatocn fastlagt aller€dc på
nuværerde lidspuDkr. Det bliver lørdag
den 26. nov€mber 1994. og dei er stadig
Kvicklys cafeteria. der danncr ramme[

Kontingentopkrævning
DSF har tilbudt at iodkræve kontiDgelt
lbr inedlemsforelirgerne. I)et vil spate
en del tid. og det cr gmtis.
l)et betldcr også at alt deq der slår bag på
kortet nu bl iver cn særudgave at
,,FiskeRlBEtragtnirgei', til ge gæld
blivcr der plads til lidt mcre.
Ilvis du er mcdlem af flere forenirgcr,
dcr er tilsluttct systcmcr, så lår du kun
e€n opkrævlilg, på den står der hvilke
forcrilger, du er medlcm af.

Fangstrapport 1994
Dct har lykkcdcs lor Ribe SpodsfiskcF
fore ing at Iå ?07o af nedlemrnemc til al
udfylde få gstrapportcrne. Det cr flot
sammerligncl med rnarge andrc for-
eDinger. Det skyldcs nok det cnkle sy-
stem med at skriv€ på bagsiden afgiro-
korlet, meD nu kniber det !
Giroiæsenet er ikke hvad poslvæser)ct
har været, og dol bettdcr, at foreningcD
ikke får talloneD rctur, og dermcd heller
irgen långstrappot.
Løsningen må blive, at vi lægger et
långstrapport ijule nummerct af bladet,
så kan du udfyldc og rerumcrc dell en af
juledagene.
Afpraktiskc hcDslD og solr service for
mcdlcmmerlc, bliver dct sikked for-
eningcn, der hctaler poltocn.

4

Fisketegnet
Et cr al huske at bctale fisketegn, e! andet
er at huske at få dct mcd på fiskctur.
Det kostcr 200,- kr at glemme fiskct-
egn€t, sclv om man km få d€ 150,- kr
relunderct, så bliver man bortvist fra sin
fiskelur, d€t er jo kedel'9. Se de nye
regler og bøde!ørrelser andct sted i bla-

Krugstørrclse i Vcsteråen.
Af hcmyn til små ,,Grø ændere" og
nedtaldsfisk har det hidtil værct ulo\'ligt
at bruge krogstørclse urder 2,0.
Dcls er der ncgcl få af lævntc fisk i
sidste halvdcl af sæsonen. dcls er def
lystfiskere, der gcnre fisker cl-rcr skaller'.
braseD o.1., og dcflilerkrcge af størrelse
2,0 ubrugetigc.
Beslyrelscn er blcvet enige om en mid-
lerlidig sletning af reglcm om krog-
størrelsen, forcløbig for resten af 199.1.

Pokalfisk søges
Der går rrgtel om store fisk. I-aks og
ha\'ørreder omkiug dc 10 kilo. Ilolger
løhndorf har ikkc modtaget noget dcr
kan deles pokalcr ud cfler. Så ring til
Holger, hYis du lar r æret heldigud orer
det sædvanlige og faDgel en stor bekør-
red, havørred, €ller laks. Du behøver
ikke fotos €llcr uDdcrskrifter fra vid er
m.m., vi tror på dig.

Holger T. Løhndo.f
Anncmonevej 6, Nuslrup

6500 vojcns
Telf.t 74 E7l49l



LJlovligt fiskeri
Vesteråen og Hjortvad Å plagcs af uhel-
dige tiltag af forskellig an. Rygteme er
mange, men rygter duer ikke til noget.
En dirckte kontak til lvforten Dahl Uå -
sen ellcr til fiskerikontrollcn i Frbjerg er
det ercste, der cr hold i- Billed€r, nåvne
og adresser, notater om hvem, hYåd,
hvor og hvordan cr brugbarc. Her er lidt
af det, du skal holde øjnene åbne for:
Ncdgam i åeD er faLlisk altid ulovlige.
Storc pælruscr og bundga.n er normalt
lovlig. Se de flye rcgler om brug af pæle-
ruser og buDdgarn i åcn. i uddrag af
fiskeriloven aodet sted i bladel.
Vil du hjælpc bcst].relsen i kampn mod
ulovlighcderne, så vær hurtig, nårdu ser
noget, r ing t i l  formandeD cl lcr t i l
Iiskerikontrollen med det sammc. Ol-te
er sporcnc væk hvis du venter loglc
timcr eller til dagen efter.

Grødeskæring i Gelså
Jcg er blevct ri get op af llere af vores
medlcmmer åo9ående for mcget grøde i
åen. Jcg kontåktcr dcfor Hcrløv Lorent-
zeu Ribe Amt, for at høre om der kan
gøres loget vcd dct. Herløv frcmlagde
sagen for sin chefKjcld Thamdrup. Da-
gen eftcr ringede Thamdrup til mig og
sågde, at der ikke kunne gørcs nogct og
at d€ aldrig havde slåct grøde i Gelsåcn
blandr a det havde de hcller åldrig fået
henv€ndclser fra lodscjere adgående
grøde problemer.
Kjeld Thamdrup mentc, at det var dcn
ekstr€me varme sommer, dcr hår'de fået
grøden til al vokse ekslra i år.

Peter Thot sen

Kommcntar til grødeskæring
Dct er iøvrigt ikke sikkert at det vil værc
en god ide at skære gtdd€ i Gclså. Åen er
for r.lyb til skering med le, dcn kan kun
skæres med grød€båd. Eu slåning med
grødebåd vil imidlcrtid være uhcldig. da
vandsranden vil blire sær*et mcget, fordi
grødestu\'ningcn mindskes. De dybe hul-
lcr vil sande til, så åcn blivercnsartct og
kcdelig udcn den slore varialion der netop
er om mmmercu når grøde! cr høj. lJeft
vil med sikk€rhed rære til stor skade fot
vores fiskeri da havørredenc vil bli!e
meget sky og svær at lange.
låd os nu en gang foralle afsluttc denne
diskussion, Ribe Amt har ikke de sidste
20 år slået grøde i Gelså, og dc vil ikke
gørc det nu, da det er ødelæggende lbr
åen.

Allan Jensen

l,odsejerfest
lrrdag dcn 4. febmar 1995 al]roldeL vi
lbst for vorc lodsejere. Dct er eD læDge
ønsket hændclsc og vi glædcr os til at se
så maDge åflodscjerne som muligt.
Der vil blive udsendt invitation, mcn
allerede nu kan datocn oplyses. Det bli'
ver på Rest. Kamme$lusen, og vi glæ'
der (x især til at hiise på de nye v€slerå-
bdsejere, dcrjo til daglig har lidt bevær
med os, mcn sorn nu får muligheden for
at m €n fest lil gengæld.
Kryds i kalclderen til42.19.1.



Klubhus
På generallbrsamlingen 1!v)3 blev dct
vedtåget, at bestyrelsc skullc arbcjdc
aktivt for ctablering afet klubhus.
Fbrmålct skal bl.a. vær€:

- at styrkc juniorafdelingen m.h.l til-
gang af flcre juniorer, lå b€dre facilile-
ter, få et ,,klubliv", l)l mulighed for
udveksli g med andre foreningeNju-

- at styrke seDioråfdelingen såvel socialt
som,, tagligL leks ved alloldelsc af
nuebiftlings- og stangbyg irgskuNcr,
ved at årrangcre filmaftcn, grej'
d€monstratior, hyggcaftcncr, o.l.

- at få €l sted hvor forenirgers $atgc
udr,alg kan afloldc mødcr og lvor
klubbladet og PR matcriålc kål) lavcs.

- al lli et sted til opberarilg og rcpamtion
af loreningells udsttr f.eks elfiskcud-
styr. bådmoter, Md o.l.

- at Iå et værkstcd til f.eks lrcmstilling af
skiltc, rcparation af borde og bænke,
til opbcvari g af ,.bro materiale,r' og
hvad dcr cllcrs er ved vores llskevand.

Mulighcdcnc erjo manget men vil det
ikkc r'ærc fomuftigt, at p&ve, at få klaF
hcd ovcr. i hvilken grad el sådu)t klub-
hus vil blive brugt inden der læggcs eu
mass€ arbejde og kro cr i ctablcriDgcD.
E0 mulighed yar al udarbejde et spørge-
skcma og se de det ud med medlemsbla-
dct iucl. fralkeret svarku\'ela Besl)rel-
sen kan så vurdere det fremkom[e tal-
malcflale.

Tpfiskerc i Hjortvad Å
Rygter om ulovligt sattc ruser har svirret
ofte indeo for den sidste tid. Af og til fik
jeg er mclding om, at,,lbr 1.+dage siden
stod dcr ulovlige ruser der og der" . AIt
sammcn noger, man som opsynsmano
ikke rigtigt kunne bruge til noget, for når
vi 'opsynsmændene - først dukkede op
14 dage cfter iagttagelsen, ja, så var
ruserne som regel fjcmet igco.
NlbN- fredag, der 26. august ringedc min
tclclb kl. 8.30. Et medlem kunne bc-
rctte, at han dager før håvde set ulovligt
satte .user et nærmere angivet sted i
H.jorrvad Å. Medlemmct giorde det rig-
tige - nemlig at konlakte undelegDedc,
dcr fulgcrer som koordirakrr lbr opsy-
nct ved vor€ åer.
Jeg ringede derefter til min kollega - el
aldrende efterlønner, der ikke står så
tidligtop som vi andre og kl. 9.30 boldt
vi ved åen og kunnc startc eftcrsøgnin-
gen Og ganske rigtigt - efter ca. 90 min.
valdr ing i  mandshøjc brænderældcr
m.m. fandt vi irden forca.35 meter ikke
mildre erd 4 fiskerde redskaber bestå-
eude af2 armruser og 5 dobb€lte kaster-
user. El kontak til de pågeldel<le luls,
ejere visle, at det ikl(e var dem, der havdc
sal rusene, hvorefter vi ånmeldte tilfæl-
det til tiskerikonlrcllen.
Rcdskabcmc blcv berellcr konllskeret
af fiskerikontrcllen - cfarbejdc, dcr tog
2 maDd ca. 2 timer at udføre, plus køretid
og efterfølgelde papirarbejde. ltent fak
tisk kunne tilfældet ikke blive mere ulov-
ligt end det var. Redskaber[e var sa!
ubcrettiget (d.v.s. tyv-fiskeli) med ind-
byrdes tor lille afstaDd og uder spærre-



iste. Pælene under vandlidcn samtidig
med, at elr ruse spærede 50 7a af åcr Ud
over dette fandt man et radgarn forsynet
med en m€get tung kæde i bunden -
sandsylligvis beregnet til montcring
mellem dc to arffuscr. dcr således kunne
spærrc åeD 100 7r.

Opfordring til medlemmer og
lodsejere
Ovenståend€ tilfælde, der iøvrigt er det
andct tilfældc inden for 4 uger, viser, at
det kan bctale sig, at åbne sin mund, når
man ser trlovligheder af demre kamkter.
Blot skal maD huske at lade alle ruser stå-
selvtægt cr ulovligr - og derefter ri ge til
undertcgncde så hufi$ som muligt clter
observatioDen - jo større chancerhar vi
for at gøre noget ved sagcn.
Sluttclig viljcg opfordre allc lodsejcrc,
der liskcr med en ruse, til en ga g imel-
lem at læse Fiskerimiristeriets bekendl
gørelse om liskeredskaber i ferskvand.
De væsentligste regler er trykt i dette
nummcr. I Iele bekendtgørelsen kall 1æ-
ses i et tidligcr ummer af dette blad fra
1993. eller dc ka fås vcd hcnvcndclse
til undcltegncde.

Morten Dahl Hansen

tllovlige ruser i Hjortvad Å
Vi fik cn opringning fra een af vores
lodsejere ved Vesterenge bro angåeude
nogle ruser. Vi kørte ud for at se på
sagen. og gallske rigtigt - de så meget
ulovlige ud, ingen afmærkning ellcr no-
get som helst. Vi talte med en andcn
lodsejer og hans kone, som også var
megel ulilfredse med ruseflle; dct crjo

bare skø tat vores lodsej€re kiggcr ef-
ter, hvåd der sker ved åen. Der skal her
l)de en tåk til de omtalte lotsejere, fordi
I ville kontakte os - det cr dcjligr, åt vi
kan samarbejde om sådanne ulovlighe-
der.
Derefter ringede vi til Fiskeikontrollen
i Esbjerg, som kom dageD efter og fjer-
ncde ruserne. Jeg kan her oplyse, at en
Ripenser undcl falsk navn og adrcsse har
forsøgt at Iå ruscne udlevelet hor liskeri-
inspektoratot. Vcdkommende lagde dog
røret S, da man bad om ha s cpr-rrum-
mer; ttist for ve.dkommende, der nu skal
InYestere I nle ruser.
Så en anden anden ting ved Vesterenge
bro; vore skilte er blevet revet op og
øIelagt. Jeg ved ikke om det er samme
person,jeg ved bare, at maD ikke fatter,
hvad der går af sådamre menn€sker. NIan
må tro på, al d€t cr vamen, der er gået
vedkommc de til hovedet. Det er ikke
f?rstc gaDg vore skilte cr blcvet ødelagt.
det koster tid og pelge hver gang så
derfor - lad dem stå.

Peter Tho sen.



Beslyrelsen hdr fotelaget en liltrængl sanerine af de eksisterende love og
vedtæBler. Mislorståelser er ternel oE ,todstridende beslenmelser er ,,lu8et"
bort, sanl lovene har Iået nogle nødrendige endringer- De n reviderede love
btinges her til ahnindelig ofientering, Invene skal vedtages på den konunende
generalforcmlint g for dt trøle i krafr.

$1.
FORENINGHNS NAVN

Fore ingens na\T er,,RlBE SPORTSFISKERFORENING'.
R)renhgens hjemsæd er Ribe.

IORE\INGENS FOI{IIAL

-at varetagc medlemmcrnes interessc iat fremskaffo fisk€va de.
-at sikre medlemmenc adgang til disse.
-at ophjælp fiskebeslanden i de ejede/lejede 6skevande.
-at slyrke og fremmejunioHfdeli gcn/-arbejdet såvel socialt som fagligt.
-at varetågc medlemmcrncs intercssc m.h.t. et aklivt foreDingsliv.

93,
FORENINCI:NS N,IEDLENlN'lER

Enhver dansk statsborger kan søge optagelse i foreningcn

AnsøgniDg om optagelse skal ske til B gruppens leder cller til forcninge s
kass€rer, mcD enhver optrgcls€ skal godke des af bestyrelseD.

Ret til fiskeri i lbreDirgens vande har auc, der har løst Ribe Spoftsfisker-
forenin gs mcdlcmskort samt statslisk€tegn.

d. Medlemskort€t giver rel til fiskeri mcd I (e€n) stang ad gangcn.

e, Medlcmskortet giver rct til at koutrollere andre fiskcnde.

8

b.



g.

Enhvcr fiskende er ved foreningcrs vaDde forpligtet til at udvise god og
sportsliS opfø|scl.

Hlis et mcdlem udviser usponslig opførscl eller iøvrigt bringer Ribe Sponsfiskcr
tbrening i miskedit, kan b€styrelsen udclukke medlemmet af lbreniugcn mcd
omgåendc virhing uden krav på rilbagcbctåliDg afiDdskud ell€r ko|tpris.

Udclukkelsel skal godkendcs af første ordiDære gcneralfonamlilg.h.

i. Intet medl€m må til egrln fordel e1erleje tiskevand, hrori forcDiDgen har

j. Det er ikke tilladt for€ringens mcdlemm€r ar ddr.e fiskeri mcd sclefiskerde
redskaber i raude, som cr underlagt Ribe Sporlsfiskcrforening cller andre
Ioreninger tilsluttct Danmarks Sporlsfiskertorcring. Dene gælder dog ikke
lodsejcrc.

k. ForeDiDgclls A,medlemstal er 350 og udgøres afde 350 medlemmer, dcr har
slørsl aDctcnDllct

l. Udover for€oingens A medlemmer optagcs B-mcdlcmmer med begrænset
fisk€ret. Antallet af B-mcdlemmer kan b€græns€s afbcsrlrelsen. og skal i lige
årstal forelægges dell ordinære generalforsamling til godkcudclsc, forøgelse
ellcr aftrapnirg !ed stop for rilgang. Oplngelse af -\-mcdlcmmcr skcr fra ts-
ncdlcmmer. Det rilstlebcs, at mildst e|l f€mtedel skal væreiuniorcr.

m, A-ju,riomcdlcnmer f'? Rjbc kolllrlulc er forpliglel til at dclragc i forcningeDs
juniorarbejde.

$4.
FORI]NINGENS IjSKEVANIJ

a. foreni geDs fiskevandyatd omfatrer lblgcndc :
- Ribc Vestefå
- Flads å, celså og Ribe å
- Hjortvad å
- Søer vcd Klåbygård



b.

FORENINGENS INDTÆGTER.

b.

Bestyrelsen har mandat til at indgå lejcmål for nyt llskevard. Bestyrelsen
udarbejder fiskerircglcr for hvert fiske vand. Se tillæg til love og vedtæg1er for
Ribe Sportsfiskerforeni g.

Ved overtrædelse af $.1stk. b. kån bestyrelsen:
givc medlemmet en skiftlig advarsel.
udelukke mcdlcmmet af forenirgen med omgående virkning uden krav på
tilbagebetaling afindskud eller kortpris. Lldelukkclscn skal dog godkendes af
første ordirære geDeralfo$amling.

d.

Regnskabsåret går fra I . januar til 3 L december.

Det revideredc rcgNkab skal forelægges generalforsamlingcn til godkcndelse.

Pr ise på fiskckon fastsættcs aI bestyr€lsen.

Ved modtagelsen afdet første A-mcdlemskort, skal udover kortets pris, bctalcs
et indskud, der udgør halvdelel af B-medlemsko'tets pris (pt. :105 k-r). Dette
indskud tilbagebelåles aldrig.

Forjuniorcroptil l8 år b€tales Dedsat kontingent og indskud. For m€dlemmers
børn der L januar er undcr 12 år, er fiskeriel resten af året gratis når bømene
følges med forældrene.

Betalcs kortingc t ikkc senest I. marts belmgles vedkommende som udmeldt
af fore rgen.

g, Der må kur fiskes i llibe Vesterå såfrcmt kort€t er betalt.

Ved overtrædelse af $ 5 stk. g. kan bestyrelsen:
give medlemmeren skriftlig ådvarsel (1. gang).
udelukkc medlemmet af iore ngen med omgåe dc virkDiDg udeu krav på
tilbagebetalirg af i dskud eller kortpris. tldelukkelsen skal dog godkendes af
første ordinære generalforsamling.

h.

t0



$6.
FOREN-lNGEr.-S BESTY RELSE

b.

g.

h.

d.

Foreningens leder er formanden.

Besq,relsen b€står af ialt 9 medlemmer; disse vælges på gcncmlforcårnliDger på
følgendc måde:
7 mcdlemmer vælges blaMt og af forenin8ens A-medlemmer og afgår efter tur
med 2 hvert år. Herudover yælges 2 A-b€styrelsessupl. Disse cr på valg efler tur
hvert andet år og deltager i bestlels€smøderne. Genvalg kan firde sted.
2 medlemmer vælges blandt og af forelingens B-medlemmer og afgår efter tur
hvert andet år. Herudover vælges en B-bestyrelsessupl. for en lr€riode på 2 år.
B-bestyrelsessupl. deltagcr ikk€ i bostl€ls€smødeme. Crenvalg kal1 fiud€ sted.

B-bestyrelsesmedlemmeme har stcmmcrct på ligc fod med A-bestyrelsesmcd-
lemmerne.

På genetalforsamlingen vælges blandt og af alle tilsledevære de medlemmer 2
reyisorer. Disse er på valg efter tur hvert andel år. Ligeledes vælges 2
revisorsupleanter, d€r også er på valg efter tur hvel{ a det år. Stcmmelighed ved
valgene afgøres ved lodtræklilg.

Bestyrelser konstituercrsig selv. FormaDd og næstformand vælges blardt A-
bestyrelsesmedlemmernc. Fornrand og lscstformand skal så vidt muligt bo i
llibe. Bestyrelse! kar vælgc €n kassercr udcnfor b€styrelsen.

Generalforsamlinger, beslyrelsesmøder og evt. fester holdcs i Ribe.

Fonnandcn har ved enhver afsternning på beslyrelsesmøder og generaf
forsamlinger rct til at algive sir stemme. Ved slemmelighed træffer forma deD
afgørelsen. (uldtagen ved valg.)

Bestyrelsen tastlægger forrelringsorde ell for henholdsvis b€styrelsens år-
bejde og generallbrsamlirgen.

1t



$7.
TOREN{INCENS CFNERALFORSA\ II .ING

å. Generålforsamliugen er foreninSens ørerste myndighed.

b. Gen€ralforsåmling skal indvårsles sencst 8 dage forud skriftligt i medlemsbla-
dct (llskeRlBEtragrni[ger) til allc medlcmmer.

c. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år medio marts. Forslag der
ønskes behandlel af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hæDde scDest
L fcbruar. Såvel ved ordinær som vcd ekstraordirær gcneralforsamling skal
forslag sendes til allc medlcmmcr sammen med indvarcli gen til gcreralfor-
samlirgen.

d, Ved såvel ordinær som ekstraordiDær geDeralforsamliog træffer hestyrelsen
beslutnirg om, hvorvidt både A- og B-medl€mmer kaD stemme, eller om deter
et anliggende udelukkerdc for A-medlemmcr.

c. Indvarsling åfordinær geneplforsamling skal indeholde dennc dagso.deo:
1. Valg af dirigcrt.
2. Fremlæggelse af lorretniogsordenco
3. Formandensberetnitlg
4. Kasscrens beretning
5. Indkomne forslag (hel afgør bcstyrclsen hvorvidt både A- og B-medlemmer

kan stemme). Vil fremgå afdagsordcDen.
6. Valg af b€styrelsesmed lemmcr, revisorer og supleanter.

llcr skal oplyses uavnellc på afgåetlde bestyrelscsmedlcmmer, samt om de
vil modlagc gervalg. Er vedkomme le ikLe til stede. skal skriltlig godken
delse foreligge.

Indvarsling til ektraordinær gcneralforsamli g skal indeholde dågsorden samt
en begrundelse for indvarslingcn.

Følgende kan g€nnem bestyrclsel irdvals]e til ckslraoldinær generalforcam-
llng:
Bestyr€lse .
lvlindsl 4 mcdlehm€r af bestFelscn.
Mirdst 70 (10 70 af rcgistrcr€de medlemm€r ved udgalgen af sencste regu-
skabsår) medlemmer.

g.
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h. En lovlig indvarsl€t generalforsamling €I beslulDingsdygtig uanset det tiem-
mødte antal medlemmer. Dettc under hcnsyntagen til paragraf 7. stk d. Vcd
force rMjeur krævcs miDdst et frcmmød€ på 50 medlemmer; er det ikke rnuligt
afloldcs cn ny gell€rallorsamling hufligst muligt.

I i. Til almindelig vcdragelse kræves almindctigt sremmeflertal.

/  ; ,enaringaftovekankunskcpåenordirærgeneral forsamlingogkræver60%
af de afgivle slemmer lbrlorslagct.

k. Stemmeåfgivnirg kan kun ske ved personligt frcrnmgde.

l. Såfremt eel medlem ønskcr del, skal afstemrilgcn være skriftlig.

$8.
FORENINGENS OPLøSNINC

a, Foreningens opløstitg kao kut ske efter vedtagelse på først en ordirær
geDemlforsamlirg, og efter ca. 3 ugers forlgb på en ekstraodiflær gcneralfor-
samling.

b. På begge disse generalforsamlinger kæves vedtagclsc mcd mindst 7570 afallc
afgivnc stemmer

c, Ved opløsning skal lbre ingens ejendclc og midler ovc ørcs ril fonden for-
fiskeriets fremme.

d. Et Dævn på 3 medlemmer, valgt afden ekstraordi ære geDerallbrsamling, skal
påtage sig deme opgave.

Loven€ €r oprindeligt vedtåget i 1942, sen€re ændringer er påført

Ribe, maj 199,1 - Besayr€ls€n
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Demokratiet i foreningen
Komentårs dl ct i dlæg fra I{olger Wdlf
m. fl. i fiskeRtBEtragnilger nr l-2,side
24, fra ct mange årigt A-medlem.

Jeg forsfår jeres fustlationcr. men løv li.
€n ke d, m€d at smidc udmeldelscn i
p$tkasser, for sclvfølgelig skal vi have
fuld demokrati i forcningen og dct h!-

Dct kræv€r imidlcrlid, at noglc stærke
dcmokraliskc kræller i mcdlcnsskaren
går i spidse og lår overbcvist de mcd-
lenmer srrm Holgcr i bladet kaldcr usikie.
l)et skulle vores bcstyrelse væro dc Iør-
ste til, men jcg er ba ge for det ikkc cr
helt nok. Når i ger af de to forslag om
ændring afvcdtægter d ge clallbrcam-
linge i 1993 kom til åfstcmniug, skyf
des det eftcr mir vurdcring, al de ikke
løste problemcn)e. J€g ville heller ikkc
kunne stemmc for forslagcne, selv om
j€g går stærk ind for demokatiet.

øvelser består i, at d€r udarbcjdes el s$t
vedtægter. der på dcl eDe side givcr alle
mcdlemmer stemrncrct, mens dc på den
andcn side giver dc gåmle ,A.'mcdlem-
mer fuld besklltclse m(xi, at et s€nere
flertal af medlcmm€r ude fiskeret til A-
stykk€t kaD ælrdrc på denne bcskytlelse.

FoNlågene løstc eller min opfattclse ikke
del alden halvdcl af problcmct, hvorfo
jcg på generalforsamlingen forcslog. at

14

foreslagsstilleroe skulle trække dcres
torslag mod €( pålæg tra gcneralforsam-
lirgcn til bestyrelscn om til næste gene-
ralforsamling at udarbejde et sæt nye
vedtægter mcd lulddemokrati.

Dajcg følte, aljcg - om end i dir€kte -
var skyld i, at forslageue iklrc kom lil
afstcmr)ing, og dajeg gen cm30 år har
arbcjdet med love, vedtægter og kon-
takter og dcrvcd opnåct - men€rjeg sclv
- et vistkendskabtil dcn slags tirg, tilbød
jcg efler gcncralforsamling€n bestyrcl-
sel at være behjælplig mcd udfo' mingcl
afet forslag, (X bcstyrelsetr tog mi8 på
ordet. Jeg blev indkaldt til et bcstyrels€s-
møde primo april 199-1, hvorjcg frem-
lagde ct for€løbigt udkast, hvori det helt
cenlralc er fuld stcmmerct til allo med-
lcrnmer, meD med cr vetol€t for A-med-
lemmerlc i spørgsmåI, der vedrører 

^-stykket (til gengæld skal ,{ mcdlem-
merue sclv betalc alle udgiffcr, der er
folbundet mcd 

^"stykket). 
Jeg har ikke

sidcD høI1 nogct fra bcslyre]set

Dct er derfor ned logen undrer, alJcg
u der Holgcrs h.jøruc i samme blad læ-
scr, atbestlrelsen agter at komme med
forslag om ydcrligcrc bestyrelscsfrtster
til B-medlcmmer. Vi må vel foDnode, at
llolger skriver på bestyrelscns vegne.
Det serjeg som tegn på, at bcstyrelson
ikke er sirdct at give alle mcdlcmmer



fuld stemmeret i forcningen og k6rer
videre med opdeling af medlemsskåren
i A- og B-. mcdlernmer. Holgcr klandrct
i sil artikel A-mcillemmerne for at være
reaktio ære. Cad vidc om ikk€ de r&k-
tionære kræftcr cr størsi i bestlrelsen. I
hvert fald fik vi ikle konslateret A-mcd-
lemmemcs reaktion ' al den stuDd det
ikke er blevet afprøvet på generalfor-
samlingen og dedor agle.j€g, når besly-
relscn åbenbart ikke vil anvende mit
forslag - ja end ikke diskutere de! med
mig - at fremsættc mit eget forslag. Det
vil blive mcgct spændende at lå konsla-
t€ret, om dclr brcde mcdlensskare er lige
så reaktionærc som dcn siddelrndc be-
styrelse.

D€suden stillcr jeg forslag om, at lor-
rna|ldeo ikke lælgere vælges af b€sty-
relscn ved en konstitution, men vælges
dircke på generalforsamlingen af alle
mcdlemmer, sålcdcs at vi, oår vi går
hjcm fra genemlforsamlingen, kan være
sikrc på, at et flctal afalle medlcmmer
står bag ham.

Laury Andercen

Behøver anderiedes tænkende
at være dårlige tænkert
Kærc }Iolger.
I sidste nummer af vorcs blad har du et
i dlæg under,,llolgers Hjørne".
Du skriver hcri. a!,de medlcmmer, der
råb€r højest, glemmer at dc egentlig på-
tager sig et slorl at|svar". Og demæsl
,,havs væn€ cr, al megetafdel, de råbcr
op om, er der€s cglo lastgroedc mcnir-
ger og ikke noget, de cr kommettil ved

hjælp af indgående gelletrtælkning af
det indsendle forslag".
!y dog, Holgcr. Hvis man ikke ka tåle,
at anderledes tæ kcnde fremkommer
med deres meninger, så ervores demo-
krati så visl i alvorlig fare.
Uallset. hvordan en persons fremstil
lingsmåde cr, så forlægler halr sin me-
ning, og han er uden tvivl helt klarovcr
rokkevider af sil indlæg, og hars for-
slag/indlæg kan være eudnu mer€ gcn
nemtænkc og veloverveiedc, end di c
måske er.
At forenirgen skullc blivc fratagct en
su,rd og trulidig udrikliDg, fordi mar
tænkcr anderledcs . cr nogel sluddcr. Det
må helt aflæDge af dct ølskcde mål mcd
diskussioncn.
VedDrcnde beslyrelscsudvidelse mcd 2
ll-medlcmmer:
Jeg mcner, at B-mcdlcmmcrnes intcrcs-
scr hidtil er blcvet varetaget på bedste
måde af de siddende beslyrelscr. Husk
på, at iDtet A-mcdlcm siddel mcd den
hcnsigl ,  at  nu skal B-medlemmerne
,,trynes". Tværtimod. A-medlcmmerne
harindtil ru dog leduget, at B medlem-
memc må liske i Ribc Vcslerå, må fiske
i Ribe Nørreå, må liskc fra Immervad
bro til Cjclsbro, må llske i Klåbygårds
sø, alt på lige f(xl med A-mcdlemmemc.

Dct kan blive særdclcs upraktisk med 2
B-medlemmer i bestyrelsen.
Ih'omår og om hvilke emncr må de
udtale sig?
Ihonrår og om hvi lke emlrcr må de
afgive deres stcmme?

15



Jeg forudser langvarige diskussioner
h€rom på sår'cl best'rclsesmød€r som
ved generalforsårnlinger.
Jeg tror ikkc rigtigt på, at B-medlem-
mene vii føle sig stærkere knlttet til
foreningen, selv om de fik stemmeret.
I)ct er vistnok sådan. at for langl største-
partur af Mde A- og ts-medlcmrner, vil
det være fiskcturene. der tællcr mest,
fremfor forc ingsarbcjde.
Mcr kan et stlkke arbcjde, af hvilk€n all
dct end kan være, bctyde lrcmgang lbr
foreuingcn eller bcdre forhold for fiske-
riet, så bud€ allc kortldscreyære klar til
at hjælpe, uaDsct om man hedder A eller
B. Og om ma hedder dette cller nogct
andct, F.eks,, ikkc stemmcberett igct
medlem" bu c ikke kunne fornairme
nogen ægte lystfisker.
I håbet om den bcdste l6sning og mcd
!cnlig hilscn

Bent SkJødt.

Barrøvsfisken
Enjulimorgel srmtrercr 93 kunne ,,1lit
med yidcoen have lået cn god film i
kassen, hvis de ha|de r,ærct tilsledc led
Gclså.
Jcg lir statct morgclfiskerict ridligt, og
vcd 7-tiden om varjeg mået til Automa-
tcn. Vej.et vårc dllu køligt, men det yar
godt spinnevejr.
Jeg placcrcde et laogr kast i den bagcsæ
del af hullet og,,bang". Dervår huggel!
Et kaftigt ryk og så en sølvblankfisk ud
al-vaDdet, glitrcnde i dct lidlige lnorgel-
lys. Fiskel tog ogle udløb op mod li-
skerict, men søgle hel€ tiden tilbage n(i
aulomathullet- Efter l0 miruner var fi
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sken til al lalc med. fldløbenc ble! kor-
tere: fiskc gik dog sradig dlbr På vej
igennem automathullet skcte katastro-
Itn. Pludselig blev fiskcD ståcnde i hul-
lel. Jeg kuD c ll)tt€ dcn I metcr frem og
trlbage. Ind imellem kom nogle kaltigc
rusk, men fiskc st(xl urokkelig fasr. Så
slor s].ntes jeg ikkc fisken var, så der vnr
et eller and€t helt forkc(.
Efler at have stået sådal et par minuttcr,
kom e arden liskcr til. Ha kulnte godt
se på ruskene i stangen, atjeg havdc låt
i en fisk, men han mentc Du åt litcD
havde fat i en gre|l. der stak ud dybt Dede
i hull€t. Jeg var trlbøjcliglil at give ham

,,Ærgerligt" ræDktcicg. Jeg havde værct
så dumdistig at love svigcrlamilicr hav-
ørrcd til alien. ,,Op skal den .
leg gik helt hcn til hull€t og prøvedc at
lølte op i snø€n. Strak kunnc jeg mærkc.
at fisken var på cndnu. Erdru €n fisker
varkommettil. Jegfik fati en faDgstkog
og bestemte mig for at knvle ud på træel
lor åt se, om jeg kunre gøre nogct. HuF
tigt op,Cågedc jeg. at d€r var dtbt mellem
bredden og træet. Til stor moro for de to
andre fiskere tmk jcg tøiet afog i vand (il
op på mavcD gik jeg ud på traiet. der
gl'ngede farctluerde.
Ganske rigtigl, der var grelleD. Jeg l6f'
tede op i grener med fangstkrogen og
kunne sc fisk€ Dcl var der c|dnul
Jeg prøvede på llcrc måder at lå fiskcn
fri. Umuligt! Dc !o aDdre forlod stedct og
liskcde viderc.
Eftcr at have prøvel alt fikjcg €D ide. Jcg
kravlcde ud på den yderstc gren. Træet
sark farelruendc. IUed det yderstc af
faDgsthoger Iik jcg fat i grenell langt



nede. Pa den rnåde fikjeg bøjet gjenen så
meget, at jeg kunne få fat i den med
hænde.ne. Jeg lod så hændeme vandre
ud langs med grener, der spændtes mere
og mere, hvorefter den pludselig knak.
Jeg røg bagover i vandet, men heldigvis
kun imellem siv og grene og ikke dybere
end til navle .
lnde S bredden greb jeg spændt stangcn
og opdågede, at fisken var der endnu.
Den var træ!, så det tog kun et par minut-
ter, inden jeg havde en 7 punds,
nyopgangen havøfed på land.
Stor var familieN jubel, da jeg korn
hjem og berettede om min kamp for at
skaffe d€n daSlige føde.
Jeg lovede mir 6 årigc søn, der straks
døbte fisk€n ,,Barrøvsfiskcn ', at skriv€
historien, og deter hermcd gjort.
En skam vi ikke havde video med dcn
dag!

UL

Oh, hvilken herlig dagl
Etter at have høft om laderens dmbelige
light måttejeg love mire to bøm at de
måtte komme m€d på fiskctur til celså
en oag.
læjligheden kom, da mi kære yiv skulle
på vandretur til bjerget. AlcDc me! bør-
nenc i l0 dage, så noget skullc ske.
Vi start€de vcd åen kl. 3.30. Det rar lige
beg'ndt at lysne. jeg havde brugt lang tid
til at fortælle, at det var svært at fange
havørreder for, at ungcmc ikke skulle
blive skuffede.
Fiskegrejet var helt perfekt. Lunt, syd-
veste vind, let sløvrcgn, høj vatdstand.
Dct havde regnet kmftigt nogle dage i
Ibrveje .

Kl. ,l kom det førsle hug, og cfter et
kva(er var €n søvlblank 5 pu[ds havør-
red på land. Glad rarjeg. M 6 års purk
bar den stolt i lavnen den første halve
time. Den 11 årige lidt skeptiske datter
mente nu blot, at jeg håvde været heldig.
Det varjcg nu ikte!
Ved ottetidcn kom dcr fart i tingene. Vi
var åetom i næfheden af Kudsk's bro.
Pludselig huggede en 8-9 punds havør-
red i en dyb suømrende. tørnede lige ind
i grøden og var væk inden 10 sekurder.
Vi ærgrede os, men fortsatte. (fisken
vejcde 8 pu d, jeg fangede den en måned
screre røjagtig samme sted)
10 minutter sencre bed e 3-4 pulds
havørrcd på i strømrelde bag Kudsk's
bro. 10-15 sckunder serere var den fri
igen. Pokkcrs!
50 meter længere nede kom dageDs hxg.
I slrømrendens dybeste hul under nogle
høje siv" var det som om en tlæstammc
flød ind i ,,\{eps" spin ere , derefter et
udløb gcMem strømrenden som om det
var opløbsspiDlen i Tour dc Frårce.
lvled fiskestargc IIøjt løftet løh icg
elier, men dajcg nåede fisken efter 100
metcr suscde den der ånden vej Tilbage
til hullct. ller blev den slåerde dc næste
20 minuttcr. Så tog den nogle korte ud-
løb, hvoreftcr deD långsomt kom op til
overfladen. En flot fisk på 12-15 pund.
På grund af de høje siv var det meget
svæft at Iande fisken. (Jeghavde hver-
keo krog cller ner med) Vi fik laver er hul
mcllem si vene, jeg joggcdc det eue bcn
ned i åen og greb fisken om nakke -
d.r'.s. - fbrsøgte, for i samme nujeg ville
stikkc firgrene iod i gell:rne, faldt
spinncrcn ud åf fiskens gab. Stille sank
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fisken nærmesl besvimcl ned på bundeo.
hvor den lå i dyb koma med bugeD skiF
nende hånligl i vejret i cå.30 sekundcr-
I'ludselig slog den ct slag med hal€l og
var væk Vi var Grædefærdige. Deo
mindste græd lidt, da han sagde: Nej,
hvor var den stor far !
Vi måtte holde en spiscpaus€ og gå lidt
m€d en orm, ind€n vi kuDne skifte til
spi negrejcl. 3 mistede havørredcr in-
denfor en limc var bai€ for megetl
Om reste af dagcl er kun at b€reftc. at
vi fargede en undemåler på 38-39 cm
og en stor flot, sølvblaDl. trøstchavøned
på 8 pund inden dagcn var omrne.
Held eller uheld?

Ston hcld. L.Iine bøm fik oplever, hvad
der facilerer fadcren og med ham så
mangc aDdre fædrc. Tænk at den dagjeg
valgte (s€lvfølgelig vidstejeg, åt dct var
en god dag) gav bug af seks havøneder.
At Yi så kun fik to med hjem bctyder
mindr€. Vi føltesuset den dag.
At vi odover dettc så en ræv, to liske-
hejrer, cn høg, fik snakket om vand-
ranurkler ' om hvor fiskene gcmte sig i
vandet - og om hyorfor dc kom dcn lange
vej ude fra havet, glorde ikke dagen
ringere.
Som Svante synger: Oh, hyilken herlig
dog..  . .

UL

Angående fisketegn
Efter en henvendelse fra e åf RSF s
hoDlrolør, ang. de forskelligartede sa*-
tioler overfor pcrso er aDtruflet udon
fisketcgn. Elier samråd mcd Jimmy Pe-
tersen, Fiskerii sp€ktoratel i Esbjerg,
ældres sanktionen i RSF-regi pr. dågs
dato såledesr

l. Pe$oner, der alrtræffes udel fiske-
legn, skal indberettcs, samt have giro-
kort på 200.- kr. udleiclct, hercfter skal
prsonen bortvises.

2. Personer, der antræffcs med,,glemt'
fisketegn. skalindbcrcttes samt hav€ gi-
rokort på 200,- kr. udleverct. Det oply-
ses olcrfor perso etr, at han ved pcrsoD-
lig fremmødc cller ved liemsendclse af
gyldig (opLird€lig) kvittering og
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legimcnution til del fiskcrii Dspcktoråt.
hvoruflder sage henhører. kan få
,,bøden ' nedsåt til 5().- kr. PemoncD skal
herefter bortvises.

Herefter skulle sanktionerne være ens i
RSF og i Gelsåsamm€nslutriDgen.



Flue-
hjørnet

Kim Benlaen hcr påtogel sig den slore
opgav at ullJlde denne rubrik. Han yil
skrfue lidl løst oB Iast otn stEso nens
fluellskeri e.fier ha4rreder og laks .
Hris du har forshq lil rut rikke$ hdhou
så kan du konlakte Kit på nedenstående
adtesse:

Kim Bcnlzen
Søndermarken 10

6630 Røddlng
Tf:: 74 55 31 t l

Tørfluer
Da vores forcuing hovedsalig cr lagt an
på havørr€dllskeri, og dcttc som rcgcl
forcgår timcmc lige før og cfter solned-
gang, ville d€l være rart mcd Doget at
give sig til i vent€tiden, her kan jcg varmt
atrbefale tørfl ucfiskeriet.
Dcttc kan forcgå om dagen og kræver
kun atdeter let eller helst ingen vind. Er
der trogef m€re tilfredsstillende i sit fi-
skeri end at se en fisk, sen ere fluen for
den , og så sc dcD bide pa fluen? D€rDe
situatior vil du opleve mange gangc mcd
tørtlue, udell at du behøver værc sloåp til
dct. Det cncst der kræves åt et passende
grcj og dct liunnc evt. være en 8,49,5
fod k1.5 stang med passeode aktiol alt
efterp€rsonen , der skal bnrge dcn. [Ier-
lil et passende hjul med lidt bagli e for
en sikkerheds skyu. Husk forfanget skal
være tilpasscl flucmes str. selv bruger
jeg en forfangsspids 0,16 mm.SigloD
brudstyrke på knap 3 kg dette skull€
væ.e no. Nu ma[gler der kun fluenre og
her brugerjcg selv for det meste kuD 3
sngs:

1. Sedge fluer
2 .F)ldskermsfluer
3.CDC (Cul de Canard)

HYRE
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l. Sedge fluer
Little Rcd Sedgc
Krog: Str. l2-14
Bindetrådr Brown U i-Thread 8/0
Krop: ivlørkrød halcfibre fra fasankok
Rib: Fin kobbert'åd
Kropshackle: N,Iørkrød hane. klip tibrene
(il de har cn længdc på 3-5 mm.
Viuge: Et passcnde bundt mørkrøde ll-
bre fra hack]e bindcs på som til vådfluc
og klippes til i endcn.
Håckle: Iv!ørk$d hanehackle

\åxruusx

XLIP VINGEN

2, Faldskærmsfluer
Fiadså nr.I
Krog: S1r 12-14 Captair Hamilton
(Partridge)
Bindetråd: Son Uni-Thread 8J0
Ilaler .5 6 fibre brun hane
Rib: Fin kobbcrtråd
Krop: 3 påfuglcherl hvor fibrene er fjer-
net
Hacklc: Bundet som faldskærm sort hane
Vinge: Hvid fl)-rite eller lign.

Fladså nr. 2
Krog: Str. 14-16 Captåin Hamilton
(Partridge)
Hale: Fibre light Blue Dun harc
Rib: FiD kobbertråd
Krop: 2-3 fibre fra grå hejrchackle
Hacklei Bundet som faldskærm LBlue
Dur
Vinger Hvid ny-rite eller lign.

Den hvide vinge gør at flu€n er letat se
på r'andet, og den fine kobberib gør
fluen holdbar.
Jeg impregncrer altid llucnle inden brug
med cn Higbfloat, dog skalC DC fluer
IKKE imprægneres.

20

Li+tL R"Å s.a\r._



Fisk lluemc med opst$ms kast og tag så
linen ind i samme tempo som flucn kom-
mer drivende imod en, dog ude aL fække
i fluen, hold øjnene rcttet på fluen hele
tidcn, og giv lilslag med dct samme fluen
forsvinder.
Ved nedstløms tørfluc fiskeri kræves
der lidt mere tcknik, da du der skal sørge
for at giv€ linc til fluen i samme tcmpo,
som strørnmen tager flucn, men uden at
miste kontakten med flueu.Dctte kan
gørcs med et lillc slag med håndleddct så
du nælmest slår linc ud af lluestangelr,
dog ikke kraftigere end at flucn ikke må
drukDe.Iier gælder det samme som ved
opstrøns fiskeri. giv tilslag med det
samme fluen forsvinder.

Af andre flucrjeg bruger hvis ovenstå-
€llde l]ucr syigler,kan jeg nævnei
Grizzly r.lun, Klinkhamer Special (også
cn faldskærmstlu€ se bindcmåde i
flugfiske i Norden nr.2 94). så bruger
jcg en stor majflue og en Adams str.14-
l6 m.m.

C DC llucme viljeg vende tilbage til en
andeD garg.

Ps. Hvis dcr blandt mcdlemmerne er
nogle der har ct spændcndc mølrsler de
vil delagtiggøre os andre i, så serd eller
ring til rnig, og fodæl lidt om lluen og om
dcns fangster ,så vil jeg skrive om dcn,
på forhård tak.

Uddrag af bckendtgør elsen
om fiskeredskaber i ferskl'and
L Ruser og al)dre fastståerde rcdskabcr
må ikke anbing€s lDngcre ud fra brcd-
den end. at to tlcdi€dele af vandløbets
brcdde er fiit.
2. Redskabcrne skal mindst stå med en
irdbyrdcs afsland på 100 mer€r.
3. AfstandeD mellem rcdskabene måles
mellem de dcle af redskabemc, hcrunder
pæle, der er nærmesl
4. Nedgarn må ikke anvendes i åer og
bække.
5. Der er tilladt i tiden 1. juni ril 30.
novcmbcr atalvende ruser, hvis fangst-
åbd g verder mod strømmen og kaster-

6. Dcn foreste bøjle i rusen må ikke værc
stø(e end 90 cm.. i kasteruser ikkc srør€
erd 60 cm.
7. I alle lasLstående rcdskabcr, hvorder
anrendes mscr, skal dcr være anbmgt
stopnet cllcr stoprist i ruse .
8. Udsatte fiskeredskabers forankringer,
pæle og afmærkningeL skal værc synlige
og vise redskabets relDi'rg.
9. Ikke pælcsatte redskaber skal være
forsynet mcd en mir. 15 cm rød flyde-
kugle i hvcr cnde.
10. Parlc, dcr benyttes lil fiskeri, skal til
enhvcr tid haveen højde over vandlinicn
på mirdst I rneter.
11. En af pælene skal værc mærket med
fiskerens navn og adresse samt ejen-
dommcns matr. r.

21



Orernatning i Ribe

Som i 19!)3 fortsætter vi formidlingcl af p vat€ verclsel, så hvis du er boende i
Ribeomddet og har pla{.ls til et par €l3hu sovepscr på gulvet, så hører vi geme fia
dig. Det er gratis at annoncere hcl.

Du kar ringe elle. skrivc til:
Årne Christensen,
D€gn€toftY€J 23, Vester Yedsted
6760 Ribe Telf. 15-415231

cl. 4 kn syd frr Ribc .d hovcdycja! hod Tondcr
udlcis 2 dt dobrrtitclsr nEd Ldl6tåb, kaffcd,
shæ. toild oA bindva* rxd .dgang ril bod
Dob6€|(Er.l$ md M8.nnud k 2@
Dobh€ltv&rls. udcn dorgcnDåd kr 150

Jøs os MøEda Winun
Ribevej 48, HtAing, 6760 Ribe
Tlf.7s4'4 53 45.

Cd 5 Lm srdyBl td Rih. udlcis dobhcxvaelse nn

Ud.tr mrsqnad (ta! ldb.s) k. 150
Ia6 0g Mu! SnreÆen
Vettt ve.lsre.l Blwj 26,
vester vedste.l, 6760 Ribe
TtI,751J5011.

C.. 5 lm +d|!1 foi RilE !dLi* 2 gl dobb.lrvrcl
sr ncd $æ oe Tv. M.n t.n elv lrrc sin md h.r

HN lil leje Er ved G.lså El lill. 
'dylGk 

6u på 92 fr
Drd ståhg oB små vioduc! udlcje
gM liSg.' på.n I t.æO ils duBrund s.n slo.
orcrfar hBr gåi d.r en dn lt Ej til sllmnlob4t !t
Gehå og Fiadså D.rerc. I t6 rn huFr til i.D.
Hsorliecerå 8 tn th Rib. nod Gnn nidt mcllem

I sphestue, I slue ned 2 evepladser og I stc m.d I

srd dnn 
'Ed 

2 so.'.pl.dsr smr kstler oe t{d.
I}r aorcfindG ah i totle4Ej og sicd Hu*t.r
clopv.tmr ftr d.. t n oln ryB i t?dn.

Xul og Ken Thlees.n

D.r d god pla& lil 45 p.soEr
Prisn or pr dre (ixcl. .lforbrug)
tnsen €r ll. usc (crel .lfolbnrg
Htrer kn lejes rB I rp l

CanpinplaAten dbnct L arit.

tr.250

tr 120,'
t .32, .

Tlf,71Å2 t7 Il

Jrryen S chulk,,Mdrk kelbe l{
Haæbwj25,6tl0CM
q,74415159

EndtuFrkor crnpira oa Vndr.njem
Sr.nd lgg€r d. 10 [n ,'lt ftr Rib€ nod cran dcr et
ca :l0o mct r il cobå.D og d 2 kn r qadså,

Pa pladsen kan der kobca dåskon tl celsåen (S!F
menslurDitrBeN$y*lc)ogtil Rit veserå
vroddjemr hd it n h.l. tui os tatr bl.a. tilbydc
olcmhioB i fanili.tum til k 6i F p.Mn.En del €dr.llc q {,obb.n. vrElsr tncd b.d oB dl.(

ogddækn d da& ril op ril6 Fslrn finLr d! o
2,5 tn syd tor Rib. fri To&Lr.
Prisn. cr rimlis., d.r t.n bdilld ndg.nrod,

Tlnduwj 51, Sdr, fMt,
6760 Ribe
Tll.7512 38 20 bc.kt qller kt 17,00.
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Udvalg i Ribe S portsfiskerforening

AIle lrcnvendelser bedes re el lil tdvalgsforna de (ut erstregel)

Udvalget for årbejde ved å€n:
- PeterThomsen, Knud Erik Jensen og Ame chdstensen.

, FiskepleJeogudsætningsudvalget(Laksefonden):
Allan Jenscn, Bent Olsen og Henrik Pcdcrsen
I-aksefonden med formand Bent Olsen, Højvej 4,6510 Gram.

Bladudvalgetl
Holger Sørensen, AIlan Jenscn, Arne Christenscn og Henrik Pederscn

KoIttraktudvalget:
PeterThomsen, Finn Silbcr, Knud Erik Jensen, Ame Christensen og Ove
Madsen.

Juniorudvalget:
Eilq$lbel og Allan Dinescn.

Vesteråudvalget:
E114.rSi1bgL Peter Thomscn.

Ribe Yesterå dagkortudvalg: (salg og distribution)
Knud Erik Jensen. Ove Madsen, Amc Chrcstcnscn og Holger Sørensen.

Pokaler! (tilmelding al langster).
Holger l-øhndorf

Fiskeriopsyn:
Morten Dahl Hansen (koordinator). Peter Thomsen
Finn silbef Poul Erik Nielspn

; Bent Olsen Knud Erik Jensen
Knud Erik Krautivald
Desuden:
Bent Nissen 'lelf.74-A2 06 27
Erling Skjødt
John Tosti Tcll.'15-1225 2r
Jens Møller Telf .'75-410E32



Ribe Sportsfiskerforeri g har i dagene 9-11 septembet afloldt sin aitden
fiskekonkuance i Ribe Vesterå. Traditionen tro vår det et hæls møjvejr, men de 260
deltåger fik trods alt nogle gode dag€. Der var dmeligt med store fisk og d€ var til
at fange. Ialt blcv der fange! 20 havørreder og 7laks, 9 fisk pr dag, så Vesteråen
viste sig lia sin lidt pærere side fangstmæssigt.
Herunder bringes etr lis[e over de 7 størsle fisk, der fik en af konfantpræmierDe:
1. præmic Havøred 78cm 5,750 kg Store Geuemskæring
2. præmie HavørreJ 76 cm 5,.140 kg Kånalhus
3. plæmie l-aks

29: j
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89 cm ,t,9ar0 kg Lille cenremskæri g

Postbesørget
7007 (Fåc)

6. præmie l-åks
7. præmie laks

blatl 59753

4. præmie Havørred 72 cm 4.760 kg Lille Gememskærirg
5. præmie Havøued 68 cm 3,994 kg Store GennemskæriDg

'76cm 3,980 kg Elmasteme
76cn 3,950 kg Elmasteme

Der var tillægspræmicr til de 4 størstc laks:
l. tillægspræmie kks 89 cm 4,960 kg Lille ceinemskæring
2. tillægspræmic l,aks 76 cm 3,980 kg Elmasreme
3. tillægspræmie låks 76 cm 3,950 kg Elmasterne
4 tillægspræmie taks 68 cm 2,4l2kg R€nseanlæget

L præmicn på 7(](10 kr til en tysk sråtsborger ved avn ciiniher Srmssmann, Lierh.
2. præmien på 4000 krtil Erik A. NisseD, Ribe.
3. pæmier på 2000 kI + tillægspræmie på 2000 kr for største laks til B€ ry Poulsen,
Bramminge-
4. præmien på 1500 krtil Claus Nissen, Vejle.
5. præmien på 1000 krtil PerBlåbjerg, Rønde.
6 og 7 præmien på hver 500 kJ + tillægspræmie på 1500 k for 2. og 3. størsre laks
til Ole Flank Kristensen, Ribe.
Tillægsp{æmie for 21. største laks på 500 kr til RSF s æresmedlem Johannes
I'Iansen. Ribe.


